
oplage 30.735 exemplaren

Kennemerland Zuid

Nieuwsblad voor Aerdenhout, Bentveld, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort

 29 - 11 - 2012 16 pagina's

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

overveen - Nederlandstalige klassie-
kers van toen en nu klonken afgelopen 
zaterdagavond in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis van Bloemendaal. 
Op het podium stond het vijfkoppige 
muzikaal cabaretgezelschap 'Ander-
mans Veren Live!' dat op overtuigende 
wijze een verrassend optreden ver-
zorgde en de volle zaal ook nog aan 
het zingen kreeg.

door Louise Leupen

Het was een benefietconcert, geor-
ganiseerd door de Rotaryclub Bloe-
mendaal, die lokale goede doelen 
steunt. Men was er gauw over uit 
welk goede doel dat dit keer zou 
zijn, namelijk: de Vrijwillige Bloe-
mendaalse Reddingsbrigade.
De Bloemendaalse Reddingsbriga-
de wordt deels gesubsidieerd door 
de gemeente Bloemendaal, maar 
dat dekt lang niet alle kosten. Voor 
het onderhoud en de vervanging 
van het materiaal zijn er nogal wat 
uitgaven en daarvoor zijn zij afhan-

kelijk van sponsoren en donaties. 
"De Reddingsbrigade staat aan het 
begin van een jubileumjaar (ze 
bestaan binnenkort negentig jaar, -
red.) en wat is nou leuker om ze nu 
meteen een zetje te geven met twee 
nieuwe buitenboordmotoren", zegt 
Rolf Harder. Hij is voorzitter van de 
'Community Service', een subgroep 
van de Rotaryclub en verantwoor-
delijk voor de organisatie van deze 
avond. Er kwam nog een hoop bij 
kijken om alles te regelen en om 
voor sponsorgeld te zorgen. Maar 
dankzij de contacten, kennis en 
tijd van de Rotaryleden en de bij-
dragen en inzet van veel bedrijven 
in Bloemendaal en omgeving, werd 
het benefietconcert mogelijk. "De 
Reddingsbrigade is een heel aan-

sprekend doel; iedereen weet wat 
ze doen. Wat ik ook leuk vind, is 
dat de brigade heel actief meedoet 
op deze avond", vertelt Betty Beune, 
voorzitter van de Rotaryclub Bloe-
mendaal. Zo'n twintig vrijwilligers 
van de Reddingsbrigade zorgden, 
in hun herkenbare oranje tenue, 
de hele avond voor alle hapjes en 
drankjes. Aan het eind van de avond 
was aan Beune de eer om het bijeen-
gebrachte bedrag bekend te maken: 
€ 12.501,-. Voorzitter Ruud Cloeck 
en penningmeester Ben van der 
Bruggen spraken namens de bri-
gade hun grote dank uit. Het werk 
van de Reddingsbrigade Bloemen-
daal kan daarmee worden gewaar-
borgd. x

Supergul
Rotary doneert € 12.501,- aan Reddingsbrigade

Links: Rolf Harder, organiserend lid van de Rotary, maakt plaats op het podium 
voor Ben van der Bruggen, penningmeester van de Vrijwillige Reddingsbrigade 
Bloemendaal. Van der Bruggen was zichtbaar blij èn onder de indruk tegelijk, 
toen Betty Beune namens de Rotaryclub Bloemendaal hem de grote cheque 
voor de Reddingsbrigade overhandigde. Rechts: Ruud Cloeck, voorzitter van de 
Reddingsbrigade (Foto: Louise Leupen).

Van links naar rechts Jurrit de Bode, Jelle Amersfoort, Anouk Dorfmann, Johan 
Hoogeboom en Bas Marée vormen samen het muzikale gezelschap 'Andermans 
Veren Live!'. Voor een volle Burgerzaal brachten zij Nederlandstalige theater-
liedjes en hadden veel interactie met het enthousiaste publiek. Zij speelden 
ook nummers op verzoek, met als eerste 'Het Dorp' van Wim Sonneveld (Foto: 
Louise Leupen). x

heemstede - De politie kreeg maan-
dagmiddag rond 16.45 uur een 
melding van een poging inbraak 
in een woning aan de Dr. Schaep-
manlaan. De bewoner bevond zich 
in de slaapkamer toen plotseling 
de deur openging en hij oog in oog 
kwam te staan met twee inbre-
kers. Zij riepen om geld waarna 
de bewoner, een 80-jarige man, 
aangaf niets van waarde in huis 
te hebben. Kennelijk verrast door 
de aanwezigheid van de bewoner, 
vluchtte het tweetal te voet weg in 
de richting van de Glipperdreef. 
Van het tweetal is alleen bekend 
dat het om twee mannen gaat met 
een blank uiterlijk en zij droegen 
donkere jassen. Wie maandag-
middag omstreeks 16.45 uur of 
daarvoor iets gezien of gehoord 
heeft wat de politie kan helpen in 
hun onderzoek naar deze daders, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie in Heem-
strede via 0900-8844. x

Man (80) betrapt
twee inbrekers

Kunst & NatuurKunst & Natuur Mens & NatuurMens & Natuur
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bloemendaal - De vloerbedekking was 
op, het buffet had z'n langste tijd 
gehad en de gordijnen waren versle-
ten: tijd voor een kleine verbouwing 
in woonzorgcentrum De Rijp. Een 
periode van stof, lawaai, neerstor-
tend puin en interne wegomleidingen 
brak vervolgens aan. Maar nu is het, 
na twee maanden, af en de rust is 
weergekeerd. Het resultaat kon men 
afgelopen zaterdagmiddag bekijken 
en burgemeester Ruud Nederveen 
verrichtte de heropening, samen 
met mevrouw Buijs-Pijpers (102), de 
oudste bewoonster van het huis.

door Louise Leupen

Geen enkele verbouwing is een 
pretje, maar voor bewoners met 
een gemiddelde leeftijd van 88 
is zoiets misschien nog ingrij-
pender. Sommigen hadden zich 
afgevraagd wat er ging gebeuren 
met de vertrouwde plaats waar 
men bijeenkomt om samen te 
eten en nieuwtjes uit te wisselen: 
'Wat zou er voor terugkomen?' En 
ook: 'Hoe het zou gaan tijdens de 
verbouwing?'

Hulde
"Wel", zegt één van de bewoners 
opgewekt, "We kunnen geloof ik 
rustig constateren dat het alle-
maal is meegevallen! Dankzij 
de inzet van het personeel van 
de keuken, de bediening en de 
extra inzet van de verzorging 
op de afdelingen, is er niemand 
omgekomen van de honger. Er 
kwamen wel eens haperingen 
voor, maar over het algemeen is 
de distributie over de afdelingen 
goed verlopen. En de receptionis-
tes hebben onder die omstandig-
heden moedig volgehouden om 
ons van alle nodige inlichtingen 
te voorzien, hulde!"

Front cooking
Er is nu onder andere nieuwe 
vloerbedekking in de eetzaal, er 
zijn nieuwe gordijnen en bij het 
restaurant zijn er nu twee uitgif-
tepunten: één voor de dranken en 
één voor de maaltijden. Nieuw is 
het principe van 'front cooking': 
de koks bereiden het eten daar 
waar de gasten het kunnen zien. 
Niet alleen de bewoners van het 
woonzorgcentrum, maar ook de 
bewoners uit de aanleunwonin-
gen en de mensen uit de buurt 
zijn weer welkom om te komen 
eten.

Hartenlustschool
De 102-jarige mevrouw Buijs-Pij-
pers vond het leuk om de her-
opening mee te mogen verrich-
ten. Ondanks haar hoge leeftijd 
is ze nog fit van geest. Vroeger 

heeft ze veel getennist. En veel 
medebewoners hebben haar man 
gekend: Jaap Buijs, die hoofd van 
de Hartenlustschool was. Hij gaf 
zelf ook les, dat was in de oorlog. 
De Duitsers hadden hem toen 
vanuit de klas meegenomen en 
hem daarna drie maanden in de 
gevangenis in Amsterdam gehou-
den omdat hij verdacht werd van 
de leerlingen op te stoken tegen 
de Duitsers. "De hele klas zat te 
huilen", zeggen ze altijd tegen 
me. Maar in die tijd gebeurden er 
veel ergere dingen."
Tijdens de middag werd vlakbij 
het buffet ook nog een kunstwerk 
onthuld: een beschilderde 'Wel-
komstboom'. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
bleven de bewoners en buurtge-
noten 's middags nog lang in de 
vernieuwde eetzaal. x

Een geslaagde facelift
De Rijp heropent vernieuwd restaurant

Nadat zij beiden vanaf een kant een oranje lint hadden doorgeknipt, feliciteerden 
Mevrouw Buijs-Pijpers en de burgemeester elkaar met de geslaagde heropening 
ten overstaan van een volle zaal. Links is een deel van het nieuwe buffet te zien. 
Met daarvoor de koks Frank en Joost. Rechts de nieuwe, waarnemend directeur 
Stephan Pfluger en uiterst rechts Ton van Emmerik, algemeen directeur van de 
overkoepelende zorgstichting SHDH (Foto: Louise Leupen).

overveen - Woensdag 22 november 
reisde een delegatie van raadsleden 
af naar de aula van het Kennemer 
Lyceum in Overveen om in gesprek 
te gaan met de dorpsbewoners. Het 
werd een constructieve avond, waar-
bij raadsleden en inwoners op een 
open wijze met elkaar in gesprek 
raakten. De vragenstellers kregen 
van elk politiek perspectief een visie 
op hun vragen toegelicht.

Na een plenaire opening door de 
dagvoorzitter was het de bedoeling 
in kleine groepjes op basis van the-
ma's met elkaar in gesprek te gaan. 
Een grote meerderheid van de aan-
wezige Overveners was echter voor 
een geheel plenair verloop van de 
avond.
Voor de pauze werd onder andere 
ingegaan op het installeren van 
zonnepanelen, de rommel langs 
de Zeeweg bij circuit- en strand-
dagen, laadpalen voor elektrische 
auto's, de ontwikkelingen rond 
het PWN terrein en het aanpassen 
van woningen naar behoeften van 
oudere mensen.
Vervolgens werd stil gestaan bij vra-
gen over Elswoutshoek. Raadsleden 
wijzen de inwoners erop dat het 
punt op 13 december aanstaande 
wordt behandeld bij de commissie 
Grondgebied. De aanwezigen wor-
den van harte uitgenodigd hierbij 
in te spreken om hun mening te 
uiten. In een korte reactie geeft de 
raad aan dat bij dit dossier rekening 
moet worden gehouden met prece-
dentwerking voor andere landgoe-
deren.

Na de pauze ging het gesprek ver-
der over de brandschade aan de 
noordzijde van het viaduct bij de 
randweg met Haarlem, gasmeters 
bij de voordeur, parkeerplaatsen, 
gebruik van een speelveldje en 
huisvesting voor starters. Inwoners 
vragen om een glasvezelnet. Het 
college is daar reeds mee bezig, 
maar maatschappijen lijken niet te 
staan springen dit door te leggen 
vanaf Heemstede.
De wens om van de Westelijke 
Randweg een tunnel te maken, 
wordt gedeeld door de raad, al is 
daarvoor geen budget beschikbaar. 
In de regionale structuurvisie staat 
echter wel de wens beschreven om 
te ondertunnelen.
Het opheffen van buslijn 81 ervaren 
de inwoners als heel lastig. De raad 
was te laat om die bus te 'redden', 
maar hoopt op goede voortzetting 
via een buurtbus. Deze is echter 
afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers. Connexxion staat positief 
tegenover deze plannen.
Ook wordt gevraagd naar de status 
van de plannen voor het gemeen-
tehuis. Hierover wordt in decem-
ber en januari verder gesproken in 
commissie en raad.
Raadslid Henk Schell (PvdA) besloot 
de avond. "Ik ben blij dat de inwo-
ners gekomen zijn en hun ervarin-
gen over de leefomgeving gedeeld 
hebben. Het was erg leerzaam. Zo 
worden abstracte zaken heel con-
creet voor de raadsleden, door de 
voorbeelden die we nu gehoord 
hebben." x

Overveen: open gesprekken
tijdens 'De Raad in uw Dorp'

heemstede - Bij beddenzaak Hästens 
aan de Binnenweg in Heemstede 
heeft een man dinsdagmiddag 
geprobeerd geld te stelen. Rond 
12.30 uur kwam de man de win-
kel binnen en deed een greep uit 
de kassalade. De vrouw achter de 
kassa wist het geld echter weer uit 
de handen van de man te slaan, 
waarop de man er vandoor ging. 
De politie is direct een zoektocht 
in de omgeving van de Binnenweg 

gestart. Hierbij werd onder andere 
Burgernet ingeschakeld. Het zou 
gaan om een man van circa 25 jaar 
met een licht getinte huidskleur 
met kort bruin krullend haar. Hij 
was gekleed in een blauwe jas met 
rode mouwen. Onbekend is of de 
man uiteindelijk nog is aangehou-
den. x

Mislukte greep uit kassa

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - De gemeente Heemstede 
organiseert op donderdag 6 decem-
ber van 18.00 tot 21.00 uur een 
inloopavond over zonnepanelen. In 
het raadhuis staat dan een informa-
tiestand van Route du Soleil. Iedereen 
die meer wil weten over zonnepane-
len wordt van harte uitgenodigd langs 
te komen in het raadhuis.

Route du Soleil is een samenwer-
kingsverband tussen een aantal 
installateurs in de regio die geza-
menlijk hoogwaardige zonnepa-
nelen inkopen en aanbieden tegen 
lage prijzen. 

Inwoners van Heemstede die geïn-
teresseerd zijn in zonnepanelen 
kunnen op 6 december al hun prak-
tische vragen kwijt. Wie alvast een 
foto van zijn dak, meterkast en een 
overzicht van het jaarlijkse energie-
verbruik meeneemt kan een bere-
kening krijgen van de voordelen. 
De aanwezige installateurs kunnen 
dan namelijk meteen berekenen 
hoeveel bespaard kan worden. Ove-
rigens is er voor wie verhinderd is, 
ook nog een regionale inloopavond. 
Die is op dinsdag 27 november bij 
de gemeente Beverwijk. x

Inloopavond over zonnepanelen
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 
HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

is op zoek naar een

parttime allround 
kapster/kapper

voor inlichtingen:
Bennebroek

Tel: 023 - 584 25 20    www.carlahairdesign.nl 

breidt uit met 4 stoelen
De kapsalon is uitgebreid met een hagelnieuwe kleurstudio. 

High –lights, Low-lights, kleuren en/of bijwerken. Gratis advies.
De hele maand december verven, knippen en drogen.

 Van € 65, - voor € 57,75
Nieuw is manicure, wenkbrauwen verven en epileren.

Vrijdag 7, zat. 8, vrij. 14, zat. 15 en vrijdag 21 december is er gelegenheid 
om naast de behandeling gebruik te maken van een gratis visagie.

Carla, Mandy en Wendy wensen u kleurrijke feestdagen en een gezond 2013.

www.carlahairdesign.nl
Bennebroekerlaan 87 - Bennebroek. Uw Goldwell specialist - Tel: 023-5842520

Ma. gesloten.  Di. t/m vrij. 08.30-17.30.  Zat. 08.00-14.00 uur.
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haarlem/santpoort - "Brederode is 
een buitengewone plek met een fan-
tastische sfeer. Het zou werkelijk jam-
mer zijn als het zijn functie zou ver-
liezen. De natuur alleen al, maar ook 
het educatieve aspect." Ook de gere-
nommeerde internationaal bekende 
Haarlemse schilder Kees Okx breekt, 
samen met zijn vrouw en keramiste 
Hélène van Dongen, een lans voor 
de Ruïne. Het in Frankrijk woonach-
tige echtpaar was afgelopen week in 
Haarlem. "Zulke plekken als de Ruïne 
van Brederode zijn onmisbaar als cul-
tureel erfgoed."

door Michiel Rehwinkel

Diverse rondleidingen volgden 
Kees Okx en zijn vrouw Hélène 
er door de jaren heen, eerst van 
beheerder Ruud Cornelisse en later 
van zijn opvolger Gert Brouwer en 
zijn vrouw Anneke Dijkstra. "Bij 
de Ruïne van Brederode, even ten 
noordwesten van Haarlem, gaat je 
fantasie vanzelf zijn gang. In het 
nabij gelegen weiland lijken de 
paarden het je al in te fluisteren. 
Lopend op het kastanjelaantje, als 
de ochtendzon voor je uit gaat, staat 
de tijd eenvoudig stil. Volheid, met 
de kastanjes in bloei. In de Ruïne 
zelf stroomt het licht door de ven-
sters in de dikke muren naar bin-
nen. Ongewone vergezichten. Bij de 

donjon is weer zo'n oude deur met 
piepende scharnieren. Het lijkt een 
vervlogen toverformule. Vliegende 
wezentjes fladderen in de ijle lucht. 
Stofdeeltjes weerkaatsen het bin-
nen stromende licht."
"Wat bijzonder om hier eens mijn 
werk op te kunnen hangen en de 
beelden van Hélène neer te zetten", 
bedacht Okx zich. Het toenmalige 
beheerderechtpaar Ruud en Truus 
Cornelisse vond dat ook een goed 
plan. Het werd een jaarlijks terug-
kerend festijn dat voortgezet werd 
dankzij de nieuwe beheerders 
Gert en Anneke Brouwer-Dijkstra. 
"Onder de toeziende ogen van moe-
der eend met haar kuikens en de 
argwanende nijlganzen, brachten 
we met een kruiwagen ons werk 
te plekke, op de achtergrond het 
gehinnik van paarden en geloei 
van koeien. In mijn jeugd heb ik 
al heel wat uurtjes doorgebracht 
in deze slotgracht. Van oude auto-
banden, die ik bij een garage had 
gehaald, maakte ik een mooi vlot. 
Eerst moesten plakkertjes op de 
lekke plekjes, dan een paar plan-
ken over de opgepompte banden 
en ten slotte was het 'zoeven' heen 

tussen de rietsigaren. Regelmatig 
lieten de plakkertjes het afweten 
en kreeg ik een nat pak door het 
water dat alle kanten uit spoot. De 
paarden hinnikten dan vol leedver-
maak: 'Straks thuis zal hij wel op 
zijn donder krijgen met al dat kroos 
in zijn haren'."

Jeugd & cultuur
Okx staat niet alleen stil bij zijn 
eigen jeugdjaren, maar ziet dit nog 
altijd terug. "Kinderen zijn bijzon-
der geboeid en voelen de sfeer. Het 
merkwaardige is dat juist de com-
binatie met kunst ze aanspreekt. 
Deze combinatie vinden Hélène en 
ik ook uniek. Het publiek is altijd 
bijzonder geïnteresseerd. Mijns 
inziens zou het culturele aspect 
zelfs verder uitgebreid kunnen wor-
den, zodat er een soort cultureel 
centrum zou ontstaan. Kunstenaars 
zouden dan ook betrokken kunnen 
zijn bij rondleidingen. Kortom: lief-
hebbers van de geschiedenis, van de 
natuur en van de kunst zouden hier 
hun hart kunnen ophalen. Hopelijk 
zwicht men om dit doel te bewerk-
stelligen." x

'Plek als Ruïne van Brederode is
onmisbaar als cultureel erfgoed'

Het pleidooi van Kees Okx:

Kees Okx en Hélène van Dongen, hier in de Wijngaardtuin bij hun Haarlemse 
atelier: "Liefhebbers van de geschiedenis, van de natuur en van de kunst zouden 
hier hun hart kunnen ophalen. Hopelijk zwicht men om dit doel te bewerkstel-
ligen" (Foto: Fred Dukker).

santpoort/regio - Het Rijk wil alle 
rijksmonumenten afstoten. Zoals de 
zaken er nu voorstaan wil het Rijk 
daarmee ook Ruine van Brederode en 
andere monumenten overdragen aan 
een beheersstichting. Actiecomité 
'Te wapen voor Brederode' vecht er 
nu voor om de Ruïne van Brederode 
open te houden.

door Michiel Rehwinkel

Bij de vorming van de Bataafse 
Republiek in 1795 werden alle 
gewestelijke eigendommen gena-
tionaliseerd. Sindsdien is de Ruïne 
van Brederode daarom eigendom 
van de Staat en nu in portefeuille 
van de Rijksgebouwendienst. In 
de negentiende eeuw was de ruïne 
één van de eerste bouwwerken die 
in opdracht van de staat werden 
gerestaureerd en werd het het eer-
ste rijksmonument.
Per 1 januari 2013 zal de Ruïne 
waarschijnlijk voor een symbo-
lisch bedrag door het rijk aan de 
gemeente Velsen en de provincie 
Noord-Holland ter overname wor-
den aangeboden, met als voor-
naamste reden dat het Rijk van de 
onderhoudsverplichting af wil. Alle 
subsidie voor beheer wordt vanaf 1 
januari 2013 beëindigd.
"Zoals het er nu naar uitziet bete-
kent dit, dat de poort van de Ruïne, 
die altijd in maart geopend werd, 
gesloten zal blijven", vreest Sant-
poorter Piet Paree, één van de ini-
tiatiefnemers van de actiegroep. 
"Dit mag natuurlijk niet gebeuren 
en daarom moet er gezocht worden 
naar een oplossing, zodat de Ruïne 
in maart zijn poorten weer kan 
openen", vreest de bekende verha-
lenverteller.
Het actiecomité 'Te wapen voor 
Brederode' is begin oktober opge-
staan en maakt zich sterk om de 
Ruïne open te houden als openbaar 
cultureel-historisch ergoed. Een 
aantal acties is inmiddels gestart, 
waaronder een handtekeningenac-
tie. Als eerste werden de gemeente-
raadsleden van de gemeente Velsen 
gevraagd deze lijst te onderteke-
nen, wat de meeste hebben gedaan. 
Daarnaast is er een stichting 'Vrien-
den van Brederode' in oprichting.
Het belang van de Ruïne voor de 
regio is voor Paree evident. "Jaarlijks 
bezoeken duizenden toeristen de 
Ruïne als museum. In toenemende 
mate komen er scholen, zowel basis 
als voortgezet onderwijs, naar deze 
inspirerende, historische plek om 
levende geschiedenis te ondergaan. 
Eugenie van de Berg, bovenschool 
Cultuurcoördinator voor vele scho-
len in de IJmond, heeft met  subsi-

die van de provincie Noord-Holland 
leskisten en projecten ontwikkeld 
voor het onderwijs, die gretig aftrek 
vinden. Een dag op de Ruïne de 
middeleeuwen beleven, gedragen 
door de Compagnie van Brederode, 
speelt hierin een onmisbare rol. "
"Er zijn meerdere keren per jaar 
cultuurhistorische lezingen", ver-
volgt Paree. "Tevens is de Ruïne dan 
de uitvalsbasis voor excursies. "De 
ruïne is al vele jaren podium voor 
zowel muziek, theater als verhalen-
vertellers. Jaarlijks vinden er expo-
sities plaats van allerlei beeldende 
kunsten." Kees Okx kan erover mee-
praten (zie elders op deze pagina, 
-red.).

Petitie
In de gemeente Velsen liggen 
momenteel op veel plaatsen hand-
tekeningenlijsten voor het behoud 
van de Ruïne van Brederode als 
openbaar cultuurhistorisch erf-
goed. De petitie digitaal onderte-
kenen kan tekenen kan echter ook 
via de websites www.tewapenvoor-
brederode.nl en www.kasteelbre-
derode.nl. Het is de bedoeling de 
handtekeningen uiteindelijk rond 
5 december aan te bieden aan cul-
tuurgedeputeerde Elvira Sweet van 
de provincie Noord-Holland en aan 
de cultuurwethouders van Velsen 
en omliggende gemeenten. 
De actiegroep voor Brederode hoopt 
dat zij gezamenlijk naar een oplos-
sing willen zoeken om de ruïne 
openbaar toegankelijk te houden. 
"Doordat het Rijk alle rijksmonu-
menten die geen actieve overheids-
taak vervullen wil verkopen, is de 
toekomst voor Brederode grim-
mig", aldus Paree. "Hier moeten we 
met zijn allen uitkomen, deze plek 
moet een openbare plek blijven." x

'Allemaal te wapen'
Actiegroep voor behoud Brederode

De Ruïne is niet alleen van lokaal, 
maar zeker ook van regionaal en pro-
vinciaal belang. Iedereen die het daar-
mee eens is kan de petitie onderteke-
nen op www.kasteelvanbrederode.
nl  of  www.tewapenvoorbrederode.nl 
(Publiciteitsfoto).





bloemendaal - Xanthe uit groep vier 
schreef: "Als ik later Koningin ben, 
bouw ik meer natuur. Dan zijn de 
mensen blij en de dieren vrij. Als ik 
later Koningin ben heb ik veel geld, 
dan plant ik meer bomen en is het spel 
klaar. Plant boom." Dit is één van de 
meer dan 100 prachtige gedichten die 
gemaakt zijn door zestien verschil-
lende basisscholen in de gemeente 
Bloemendaal. Kinderen uit groep 1 tot 
en met 8 lieten zich inspireren door de 
natuur, maakten er een gedicht over 
en gaven die cadeau aan het Natio-
naal Park.

door Christa Warmerdam

De gedichten werden geëxposeerd 
door kunstenaar Frank Stolk tij-
dens het zomerfestival rond het 
filtergebouw op het terrein van 
bezoekerscentrum De Zandwaaier 
in Overveen. Omdat de gedichten 
zo mooi waren was het bijna onmo-
gelijk om een winnaar aan te wij-
zen. Daarom werden alle dichters 

uitgenodigd te komen kijken en 
mee te doen aan een quiz, waarin 
kennis van de natuur werd getest. 
Uiteindelijk bleken de leerlingen 
van De Paradijsvogel uit Vogelen-
zang en Schoolvereniging Aerden-
hout-Bentveld de meeste kennis te 
hebben over de natuur.
Vorige week woensdag gingen Aal-
tje Emmens-Knol, voorzitter van 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, Frank Stolk en Jan Jaap Moer-
kerk, schoolgids van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, naar 
de Schoolvereniging Aerdenhout-
Bentveld om de prijs uit te reiken. 
De voorzitter van Het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland vindt 
dat de kinderen het allemaal fan-
tastisch gedaan hebben. "Ik denk 
dat wij toch wel in een heel mooie 
omgeving wonen, maar als we niet 
zuinig zijn op de natuur dan zou 

dat wel eens kunnen veranderen", 
waarschuwt ze de kinderen. "En dat 
zou natuurlijk zonde zijn want wat 
is er nu leuker dan de natuur als je 
er ook nog kunst en gedichten over 
kunt maken."
Kunstenaar Frank Stolk heeft alle 
gedichten gelezen en is diep onder 
de indruk maar heeft toch één favo-
riet. Savannah schreef het gedicht 
'Natuur, natuur. Dolfijnen in de zee. 
Paarden in de wei. IJsje in de zomer'. 
En omdat de kunstenaar zo indruk 
is heeft hij een extra prijs, een boek 
van Roald Dahl, voor haar meege-
nomen. Een onderwerp vinden 
voor haar gedicht was voor Savan-
nah overigens niet zo moeilijk, zij is 
namelijk dol op dolfijnen en woont 
tegenover het strand. Savannah: 
"Mijn hele kamer hangt vol met 
dolfijnen, soms lijkt het wel of ik 
een aquarium lig."

'Als ik later Koningin ben,
dan bouw ik meer natuur'

Prijsuitreikingen NPZK aan basisscholen

Margriet Winkelman (tweede van rechts) neemt de prijs in ontvangst uit handen 
van Alltje Emmens-Knol. Links Jan Jaap Moerkerk en rechts kunstenaar Frank 
Stolk (Foto: Christa Warmerdam).

Kunstenaar Frank Stolk was zo onder de indruk van de inzending van Savannah 
dat hij voor haar een extra prijs had meegenomen (Foto: Christa Warmerdam).

Voordat de prijs uitgereikt wordt 
vertelt schoolgids Jan Jaap Moer-
kerk dat er in het park heel veel te 
zien is zoals bijvoorbeeld de wisen-
ten (het neefje van de Amerikaanse 
bizon). "Elk seizoen is anders en er 
is nog zoveel meer te zien, maar je 
moet wel leren."
Dat gaan de kinderen dan ook doen 
want de prijs die ze gewonnen heb-
ben is een gratis schoolexcursie in 

het Nationaal Park. Samen met Jan 
Jaap Moerkerk gaan ze binnenkort 
op pad en daar hebben ze allemaal 
wel zin in. Eén van de leerlingen 
weet al wat ze wachten staat. "Ik heb 
dat al eens gedaan met een partijtje 
en dat was hartstikke leuk".
Meer informatie over de school-
excursies is te vinden op www.np-
zuidkennmerland.nl.en www.nme-
wijzer.nl. x

heemstede - Tijdens het stormachtige 
weer zijn zondag de nodige bomen 
gesneuveld. Onder anderen een 
boom langs de Herenweg in Heem-
stede omgewaaid. Omdat de omge-
waaide boom, ter hoogte van de 
Van Merlenlaan, de weg versperde 
kwam de brandweer ter plaatse om 
de boom in stukken te zagen. Nadat 
de boom in stukken gezaagd was en 

de weg weer toegankelijkheid was, 
kon de brandweer weer terugkeren 
naar de kazerne in afwachting van 
de volgende klus. Dat was onder 
anderen 's middags in de Molen-
werfslaan, waar ook weer een 
boompje was omgewaaid. x

Bomen de klos tijdens storm

(Foto: Rowin van Diest).
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bloemendaal - Na ruim 34 jaar gewerkt 
te hebben in de kantoorboekhandel 
aan de Bloemendaalseweg, gaat ze 
nu stoppen. PapYrium-medewerkster 
Thea is bijna 67 jaar en gaat volgende 
week met pensioen. Het Weekblad 
ging nog even bij haar langs.

door Louise Leupen

Eigenlijk was Thea al een beetje met 
pensioen, want de afgelopen twee 
jaar werkte ze alleen nog maar op 
de woensdag. Voor die tijd draaide 
ze 33 uur per week. "En altijd met 
veel plezier", vertelt ze. Ooit begon 
ze in 1978, toen nog onder Trapman, 
de vorige eigenaar. Ze maakte twee 
verbouwingen mee. "De winkel was 

eerst een klein pijpenlaatje." En wij-
zend naar de voorkant van de zaak: 
"En daar aan de voor- en zijkant is 
een heel stuk bijgekomen."
Ook op technisch gebied verander-
de er veel. "Kijk, vroeger kwam er 
een vertegenwoordiger langs en dat 
is tegenwoordig haast niet meer. Nu 
bestel je per computer."

Intensief
Met de komst van de huidige eige-
naar, Peter Slofstra, kreeg ze meer 
verantwoordelijkheden. "Dat vond 
ik leuk!" In de winkel staan is 'best 

wel intensief werk'. Op vier dagen 
in de week komen er nieuwe tijd-
schriften binnen, de oude gaan 
weer terug. Er zitten soms complete 
combi-pakketten bij, of ze zijn heel 
dik, bijvoorbeeld nu het jubileum-
nummer van de 'Linda'. "Dan heb je 
best aardig wat om neer te leggen."
Hierna zal ze zich niet gaan verve-
len; Thea doet veel vrijwilligerswerk 
voor het Noord-Hollands Archief. 
En Peter Slofstra hoopt dat ze haar 
nog eens kunnen oproepen als dat 
nodig is. x

'Het was altijd gezellig'
PapYrium-medewerkster Thea met pensioen

Rechts: Thea, bezig met het afrekenen van een rol vliegerpapier. De gezellige 
contacten met klanten zorgden ervoor dat ze haar werk 34 jaar lang met heel veel 
plezier deed. Naast haar collega Martha (Foto: Louise Leupen).

haarlem/regio - Rijkswaterstaat is 
afgelopen maandag aan de slag 
gegaan op de A9 richting Amsterdam 
tussen Haarlem en de verbindings-
weg A5. Het asfalt is verouderd en de 
weg krijgt deels een nieuwe laag. Het 
verkeer krijgt te maken met minder 
beschikbare rijstroken en omleidin-
gen.

De asfalteringswerkzaamheden op 
de A9 vinden 's avonds en 's nachts 
plaats. Tijdens deze werkzaamhe-
den is de weg wel begaanbaar, maar 
zijn er minder rijstroken beschik-
baar. Het gaat om de volgende 
nachten: maandag 26 november tot 
vrijdag 30 november tussen 21.00 
en 05.00 uur, zaterdagochtend tot 
08.00 uur en maandag 3 december, 
tussen 21.00 en 05.00 uur.
Er zijn ook werkzaamheden aan 
de op- en afrit van Haarlem (N205) 
en de verbindingsweg A5 richting 
Haarlem. Tijdens deze nachten 
gelden er afsluitingen. Het verkeer 
moet rekening houden met korte 

omleidingen, deze worden met 
gele borden langs de weg aangege-
ven. De extra reistijd is ongeveer 
vijf minuten. Bij ongunstige weers-
omstandigheden kunnen de werk-
zaamheden worden opgeschoven.
Kijk voor meer informatie over 
de werkzaamheden op www.
VanAnaarBeter.nl. x

Werkzaamheden aan A9

bennebroek - Een bezoekje aan de 
kapper is voor elke vrouw een fijn 
moment, maar bij Carla's Hair Design 
in Bennebroek wordt het echt een 
'verwenmoment'. Bij binnenkomst in 
de moderne salon vallen meteen de 
romantische tinten in barokstijl op. 
De zilveren getinte omlijstingen van 
de spiegels, de lichte wanden, mooie 
belichting en de kroonluchter, alles 
past perfect bij elkaar.

door Christa Warmerdam

Het vermoeden rijst al snel dat dit 
alles door een professionele stylist 
of binnenhuisarchitect is gedaan. 
Toch is niets minder waar want de 
hele salon is een ontwerp van eige-
naresse Carla Straathof. De inrich-
ting is zo subtiel en stijlvol dat de 
ruimte aanvoelt als een warme 
huiskamer. "Dat is ook precies de 
uitstraling die ik voor ogen had toen 
ik hier begon", legt Carla uit. Carla 
runt sinds anderhalf jaar haar kap-
salon en hoewel de zaak nog niet 
lang open is, werd afgelopen week 
een nieuwe kleine studio achter de 
huidige salon in gebruik genomen. 
Ook deze salon is weer geheel in 
stijl en ruim ingericht. Carla: "De 
nieuwe salon is een speciale kleur-
studio. In de kleurstudio geven we 
onze klanten een mooie haarkleur, 
high lights, low lights of een profes-
sioneel kleuradvies. Er is namelijk 
heel veel mogelijk."
Met de kleurstudio heeft Carla een 
primeur want ze is de eerste salon 
in Bennebroek en omgeving die 
een speciale ruimte heeft voor deze 

behandelingen.
Carla en haar team maken gebruik 
van Goldwell haarverzorgingspro-
ducten voor een professioneel haar-
resultaat. Goldwell is een Duitse 
firma die door de jaren heen is uit-
gegroeid tot één van de belangrijk-
ste leveranciers van kapperscosme-
tica. Carla: "Goldwell doet er alles 
aan om in te spelen op de nieuwste 
trends en de beste verzorging van 
het haar en ontwikkelt producten 
vanuit het oogpunt van de kapper. 
Ik wil mijn klanten een ultieme 
haarverzorging bieden en met dit 
product weet ik dat het goed is."
Naast stijlen, haarverzorging en 
haardesign is het ook mogelijk om 
bij Carla's Hair Desgin de wenk-
brauwen te laten epileren en ver-
ven. Carla woont in Noordwijker-
hout maar voelt zich al helemaal 
'thuis' in Bennebroek. Carla: "Ik 
heb in korte tijd een grote klanten-
kring op weten te bouwen maar 
zit nu wel een beetje met een luxe 
probleem. Door het succes heb ik 
dringend behoefte aan een goede 
kapster die ons team wil komen 
verstreken. Dus als er een kapster 
is die dit leest dan nodig ik haar bij 
deze graag uit om langs te komen 
voor een gesprek."
Carla's Hair Design is te vinden aan 
de Bennebroekerlaan 87 in Benne-
broek, tel. 023-5842520. Kijk voor 
meer informatie op www.carlahair-
design.nl. x

Bezoek wordt verwenmoment
Carla's Hair Design in Bennebroek

Carla en haar team in de salon aan de 
Bennebroekerlaan 87 (Foto: Christa 
Warmerdam).

halfweg/regio - De Rijnlandse Boe-
zembruggen op de N200 bij Halfweg 
voldoen niet meer aan de veiligheids-
norm. Om de veiligheid te kunnen 
blijven garanderen heeft Rijkswater-
staat besloten tot een totaalverbod 
voor het vrachtverkeer op de N200 
tussen Haarlem en Amsterdam. Lijn-
bussen mogen wel over de bruggen. 
Het verbod is ingegaan op maandag 
26 november. De bruggen zijn waar-
schijnlijk binnen een half jaar weer 
beschikbaar voor vrachtverkeer.

Uit recente berekeningen is geble-
ken dat de Rijnlandse Boezembrug-
gen op de N200 tussen Haarlem en 
Amsterdam ter hoogte van Half-
weg niet aan de veiligheidsnorm 
voldoen. Eind september 2012 is 
daarom hier direct een gewichts-
beperking ingesteld voor het 

vrachtverkeer. Het ging hierbij om 
een aslastbeperking van 10 ton en 
totaalgewicht van 50 ton, met een 
uitzondering voor Lange en Zware 
Vrachtauto's (LZV's). Verkeer dat 
door deze beperking werd getrof-
fen, betrof alleen vrachtverkeer 
waarvoor een vergunning dient te 
worden aangevraagd. Uit nieuwe 
berekeningen uit november 2012 
blijkt nu dat deze ingestelde beper-
king verder zou moeten worden 
bijgesteld naar een beperking van 
aslast tot 8,5 ton met een totaal van 
34 ton.
Hierop is besloten een totaalverbod 
voor het vrachtverkeer op de N200 
in te stellen, met uitzondering van 
lijnbussen. Voor Rijkswaterstaat 
staat veiligheid voorop en de nieu-
we, verzwaarde aslastbeperking is 
voor politie moeilijk handhaafbaar. 

Tijdelijke afsluiting N200 voor al het vrachtverkeer

bloemendaal - Sinterklaas komt 
aanstaande zaterdag in Bloemen-
daal. Hij overnacht in Hotel Bleec-
ker en wordt daar rond 13.30 uur 
opgehaald. Vervolgens gaat het 
in optocht met een twintigkop-
pige Pietenband en vijftien losse 
Pieten naar het Pietenplein voor 
garage De Vlas (bij het Kerkplein. 
Daar houdt de Goedheiligman 
audiëntie. Op de terugweg wor-
den er nog cadeautjes opgehaald 
bij de winkels. Sinterklaas wordt 
rond 16.00 uur teruggebracht 
naar Hotel Bleecker. x

Sintintocht

Het vrachtverkeer kan omrijden via 
de A9, A4 en A10. De extra reistijd 
bedraagt dan maximaal 10 minu-
ten. Zodra de nieuwe Westrandweg 
(A5) open gaat (medio december 
2012), kan het vrachtverkeer ook 
omrijden via deze nieuwe route. 
De extra reistijd bedraagt dan 
maximaal 5 minuten. Mede gezien 
het belang van veiligheid, de goede 
omleidingsroutes met beperkte 
extra reistijd en de aanstaande 
openstelling van de Westrandweg, 
is besloten tot gehele afsluiting 
voor het vrachtverkeer. 
Rijkswaterstaat voert zo snel moge-
lijk reparatie uit aan de brug, om zo 
vrachtverkeer weer te kunnen toe-
laten. De verwachting is dat dit bin-
nen zes maanden is gerealiseerd. x

zandvoort - Op de meldkamer van de 
politie kwam zaterdagnacht rond 
03.45 uur een melding binnen dat 
er op de Van Lennepweg in Zand-
voort een steekpartij had plaatsge-
vonden. De melder gaf daarbij aan 
dat een persoon zwaar gewond was 
geraakt. Diverse politie-eenheden 
en twee ambulances spoedden zich 
naar de Van Lennepweg. Gezien 
de ernst van de melding werd ook 
direct het traumateam uit Amster-
dam gealarmeerd. Bij aankomst 
van de eerste politie-eenheden was 
er op de Van Lennepweg echter wei-
nig te zien. Ook in de omgeving en 
in het uitgaansgebied waren geen 

ongeregeldheden. De politie is uit-
gegaan van een valse melding. De 
hulpdiensten konden kort hierna 
dan ook onverrichter zake terug-
keren. x

Valse melding steekpartij

(Foto: Rowin van Diest).

overveen - De verkeerspolitie heeft 
op de Zeeweg tijdens een snel-
heidscontrole afgelopen zondag in 
de middaguren vijftig hardrijders 
bekeurd. De Zeeweg is een onge-
valslocatie waar de verkeerspoli-
tie regelmatig controleert, omdat 
er verkeersongevallen plaatsvin-
den met als oorzaak: te hoge snel-
heid. De hoogste snelheid bedroeg 
in het  80-kilometergedeelte 122 
kilometer per uur. Afgelopen 
maandagochtend controleerde de 
politie opnieuw op de Zeeweg, dit 
keer in het 50-kilometergedeelte. 
Van 293 voertuigen reedt meer 
dan 30% te hard. De hoogstgeme-
ten snelheid was 99 kilometer per 
uur. Tegen alle overtreders is pro-
ces verbaal opgemaakt. x

Hardrijders
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Heeft u de afgelopen maand ook zo genoten van al die prachtige kleuren 
buiten? Gouden, gele, goudbruine, bruine, doorzichtig rode. Dat waren 
de kleuren van het blad van de bomen en struiken. In prachtige combi-
naties trof je ze soms aan. Het was een prachtige herfst. Bijna een 'Indian 
Summer', alleen niet met van die lekkere temperaturen.
Regen kwam er ook genoeg naar beneden. In de vijver van onze Hof staat 
het water nu flink hoog. Het is net of oude tijden herleven. Voor 1955 
was er in de Hof geen probleem met de waterstand. Maar toen begon 
er een tijdperk van extreem lage waterstanden. Niet alleen in Thijsse's 
Hof stond de vijver 's zomers soms droog, in heel Kennemerland kwam 
dat voor. Dat kwam omdat er in de duinen veel meer water werd gewon-
nen voor de waterleiding dan er regenwater viel. Duinbeekjes droogden 
op en de vijvers van Duin en Daal en Caprera lieten hun modderige 
bodems zien.
Eerst werd het water in de duinen aangevuld met water uit de rivieren 
en het IJsselmeer. De laatste jaren wordt helemaal geen water meer 
gewonnen. Alleen nog in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en daar 
doet men dat heel verantwoord.
Vandaar dat het grondwater weer bijna op vooroorlogs peil is gekomen. 
In de Hof zullen we dat wel merken aan de begroeiing van de duinwei-
tjes. Van het voorjaar zullen de kievitsbloemen, pinksterbloemen en 
orchideetjes wel wat hoger opschuiven.
Maar dat duurt nog even. Deze maand begint de astronomische winter. 
Dat is op vrijdag 21 december om 12.11 uur. Midden op de dag. Of we 
dan sneeuw en ijs hebben - kerstmis staat immers voor de deur - weten 
we niet. Ekke Wolters maakte een mooie foto van onze vijver met op 
de achtergrond de dennenheuvel. Winter in de Hof. In de column voor 
januari kom ik er op terug.
December wordt ook heel spannend rond de bouw van ons nieuwe 
instructielokaal. Het is nog niet helemaal ingericht, maar krijgt al aar-
dig vorm. We zien met spanning uit naar de voltooiing, want eind janu-
ari, begin februari moeten de schoolkinderen er naar de vogels komen 
kijken.
Over vogels gesproken. Het is zo'n beetje traditie dat ik u iets vertel over 
het broedseizoen van het afgelopen jaar. Grote veranderingen waren er 
niet. De nijlgans, die al enige jaren een territorium in de Hof wil vestigen, 
is daar dit jaar beslist in geslaagd. Een oud kraaiennest werd bezet. Met 
jongen heb ik ze niet gezien. In de nestkasten was het ook druk. Acht 
paar koolmezen stichtten een gezin. Ze kregen in totaal 56 jongen. Een 
paartje had zelfs nog een tweede broedsel, goed voor zes jongen. Met 
de pimpelmezen ging het ook goed. Vier paartjes gingen broeden en 
kregen 32 jongen. Ook daar had een paartje een tweede broedsel, goed 
voor nog eens zeven jongen.
De holenduif wist van geen ophouden. Drie keer maar liefst begon die 
weer aan een nieuw gezin. Helaas ging het in de webcamkast niet zo 
goed. Het leek eerst zo mooi en idyllisch. De koolmees bouwde een 
prachtig nestje en legde zelfs al een ei. Helaas liet zij zich wegjagen 
door een pimpelmees. Maar die deed niets. Daardoor is het dit jaar niks 
geworden en we hadden juist zo'n mooie nieuwe kast gekregen. Maar 
niet wanhopen. Volgend jaar beter.
Deze maand kunt u fijn bezig zijn met de natuur. In uw tuin is het 
nu tijd om bomen en struiken te planten. Met vogelvoeren kan beslist 
begonnen worden. Beperk u niet alleen tot vetbollen en pindaslingers. 
Er is tegenwoordig bij de dierenwinkel een handige silo te koop. Die 
kunt u ophangen en dan vullen met zonnebloempitten. Heeft u een 
boom(pje) in de tuin, bind daar dan, goed tegen de stam gedrukt, een 
stukje spekzwoerd aan. Grote bonte specht en boomklever zullen u er 
dankbaar voor zijn.
Buiten uw tuin, en voor mensen zonder tuin, zijn er de vele Kenner-
merlandse wandelgebieden. Ze liggen in al hun pracht voor u klaar. De 
kale bomen, met hun getekende stammen en de vele soorten knoppen 
waar straks het lentegroen weer uitkomt, moet u beslist eens nader gaan 
bekijken. En vooral proberen er achter te komen welke soort het is.
Meer weten over Thijsse's Hof? Bezoek onze prachtige website: www.
thijsseshof.nl vol informatie!
Geniet van de natuur, ook in de winter.

Willem Holthuizen,

Voorzitter Thijsse's Hof. Foto: Thijsse's Hof in de winter (Ekke Wolters). x

Thijsse's Hof in December

overveen - Ieder jaar biedt het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
geïnteresseerden de gelegenheid 
om kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen in het park. Tijdens 
een gratis toegankelijke informa-
tieavond belichten verschillende 
sprekers een aantal onderwerpen 
die actueel zijn en hoe de huidige 
stand van zaken is. Projecten als het 
doorgraven van de zeereep voor het 
project Noordwest Natuurkern en de 
nieuwbouw van het bezoekerscen-
trum stonden op de agenda.

door Onno van Middelkoop

Boswachter Ina Roels van PWN 
nam het voortouw en vertelde 
uitgebreid over de dagelijkse 
werkzaamheden bij het natuur-
ontwikkelingsproject Noordwest 
Natuurkern. In de zeereep, ten 
noorden van Parnassia, worden 
momenteel vijf sleuven gegraven. 
Roels vertelde hoe dat in zijn werk 
gaat en waarom hiervoor gekozen 
is. "De natuur- en de landschappe-
lijke waarde van de duingebieden 
worden versterkt door het ver-
wijderen van struiken en het sti-
muleren van verstuivingen in de 
duinen. Door verstuiving verjon-
gen de duinen, worden zij weer 
klimaatbestendig en krijgen zij 
een natuurlijker karakter. Door 
de grotere variatie krijgen karak-
teristieke planten en dieren weer 
goede kansen, zoals duinviooltjes, 
Parnassia en parelmoervlinders. 
En ontstaan er, zoals vroeger, weer 
wandelende paraboolduinen. De 
werkzaamheden zullen duren tot 
aan het broedseizoen, dan moeten 
we vier maanden het werk stilleg-
gen om daarna weer onversaagd 
verder te gaan tot eind 2013." De 
gepassioneerde Roels moest aan 
haar spreektijd worden gehouden 
om de avond niet tot in de nacht 

te laten duren...

Bezoekerscentrum
Daarna werd het ontwerp en de 
inrichting van het Nieuwe Bezoe-
kerscentrum belicht. Dirk Vlaar, 
architect van BBHD-architecten 
benadrukte de duurzaamheids-
aspecten van het ontwerp. "Zoals 
al eerder werd aangegeven is 
het ontwerp van nieuwe bezoe-
kerscentrum geïnspireerd op de 
onlangs ontdekte Merovingische 
duinboerderij; een lang en smal 
gebouw. Naast de inbedding in 
de natuurlijke omgeving heb-
ben we in het ontwerp zoveel 
mogelijk natuurlijke klimaat- en 
energiebeheerssystemen opgeno-
men. Het lange dak dat naar het 
zuidwesten staat gericht wordt 
voorzien van zonnepanelen voor 
de energievoorziening. Er wordt 
gebruik gemaakt van warmte/
koude opslag, die door een warm-
tewisselaar het gebouw redelijk 
constant op temperatuur houdt 
via de vloer- en wandverwar-
mingssystemen. Luchtverversing 
vindt plaats via sleuven in het dak, 

waardoor er een natuurlijke lucht-
stroom in het gebouw staat. En het 
regenwater wordt opgevangen en 
gebruikt in een zogenaamd 'grijs' 
watercircuit, dat bijvoorbeeld 
wordt ingezet om toiletten mee 
door te spoelen."
Margo Slot, teamleider van het 
bezoekerscentrum, vertelde over 
de tentoonstellingsruimten en de 
inrichting. Ook in de inrichting 
wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een transparante 
en natuurlijke sfeer. Er komen 
informatie-eilanden en -schermen 
en er wordt een continue tentoon-
stelling ingericht over de vogels die 
in het gebied leven. Ook wordt er 
een winkelruimte ingericht. Kees 
Ykema, Landschapsarchitect, laat 
zien hoe het gebied rondom het 
nieuwe bezoekerscentrum er vol-
gend jaar in de herfst uit zal zien, 
wanneer het gebouw geopend 
zal worden. "We hebben zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
de natuurlijke omgeving. Zicht-
lijnen zijn geënt op de bestaan-
de structuren, de parkeerplaats 
wordt voorzien van eikenbomen, 
die 'willekeurig' over het terrein 
worden geplaatst. En de keuze om 
het centrum naar de natuur te ori-
enteren en niet naar de Zeeweg is 
ook bewust gemaakt. De beleving 
moet ook natuurlijk worden."
De avond werd afgesloten met 
een 'discussiecarrousel', waar het 
publiek vragen kon stellen aan de 
projectmedewerkers, de boswach-
ters en de ontwerpers. Kijk voor 
meer informatie over de diverse 
projecten van PWN en het Natio-
naal Park Zuid Kennemerland op 
www.np-zuidkennemerland.nl. x

Liefdesverklaring aan natuur
Jaarlijkse bezoekersavond Nationaal Park

Ina Roels begint aan haar regelrechte 
liefdesverklaring aan de natuur in de 
Kennemerduinen, door stadsecoloog 
Dik Vonk tijdens een eerdere bijeen-
komst wel eens omschreven als wat 
Haarlemmers als hun 'achtertuin' 
beschouwen (Foto: www.ovmfotogra-
fie.nl).

Architect Dirk Vlaar geeft tekst en uitleg over de duurzaamheidsaspecten van 
het nieuwe bezoekerscentrum (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

Margo Slot licht de inrichting van het bezoekerscentrum toe (Foto: www.ovm-
fotografie.nl). x

vogelenzang - Op dinsdag 4 decem-
ber kunnen liefhebbers van 19.00 
tot 20.30 uur op het landgoed Ley-
duin met boswachter Ron Dam van 
Landschap Noord-Holland genieten 
van de onheilspellende roep van 
bosuilen. Aanmelden (verplicht) 
kan via www.gaatumee.nl. De kos-
ten bedragen € 6,50, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen € 3,50 en kinderen tot 
12 jaar € 3,50, van Beschermers 
€ 2,50. Er wort verzameld op het 
parkeerterrein van Leyduin aan de 
Manpadslaan 1, 2114 BJ in Vogelen-
zang. Volg de Leidsevaartweg en 
neem de afslag over het spoor. x

Bosuilen
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WWW.VANDERVLUGT.NLSELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN

Kunststof kozijnen

Erkend dealer

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame producten 
met een duurzaam plan, voor een duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!

Bezoek ’ns 
onze showroom. 
Uw huis is ’t waard!

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kenne-

merland met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en 

particulieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënte-

rend juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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bloemendaal/haarlem - Een foto en een 
tekst, perfect op elkaar af gestemd, 
en op een bijzondere manier vormge-
geven, dat is waar 'Het Dichthuis' voor 
staat. Sylvia Kieft en Erica van Weel 
runnen sinds vier jaar een onderne-
ming die Visuals maakt, een combina-
tie van beeld en tekst in groot formaat 
voor aan de wand.

door Christa Warmerdam

Aan creativiteit geen gebrek bij de 
onderneemsters. Kieft is vormgeef-
ster en fotografe en Van Weel runt 
naast 'Het Dichthuis' haar eigen 
communicatiebureau 'Op de let-
ter' en studeert dit jaar af aan de 
schrijversvakschool. De verdeling 
binnen het bedrijf is dan ook duide-
lijk: Kieft fotografeert en Van Weel 
maakt de teksten.
"Bij onze eerste ontmoeting ont-
stond meteen een creatieve klik en 
hadden we zoveel ideeën  dat we 
in het begin niet wisten in welke 
vorm we het moesten gieten", legt 
Sylvia Kieft uit. "We liepen al een 
tijd rond met het idee samen iets 
te gaan doen. Voorop stond dat cre-
ativiteit op de eerste plaats moest 
komen en dat het iets moest zijn 
wat het publiek aanspreekt. Ik ben 
altijd beeldend bezig. Door mijn 

werk als fotografe voor onder ande-
re makelaars, en als vormgeefster 
ben ik altijd beeldend bezig. Ik zie 
dus ook veel interieurs. Een Visual 
op een wand geeft iets extra's aan 
het interieur, maar maakt het ook 
heel persoonlijk."
De Visuals die de dames maken zijn 
geschikt voor particulieren maar 
ook voor bedrijven. Voor Kapsalon 
Cor Cornet in Bloemendaal werd 
onder meer een passend ontwerp 
voor aan de wanden gemaakt. Van 
Weel: "Boven in de kapsalon kun-
nen mensen naar elkaar kijken 
via spiegels en dat inspireerde mij 
enorm. Als ik zoiets zie dan zie ik 
er ook meteen een tekst bij. Op de 
wand boven bij de kapsalon heb-
ben we een Visual gemaakt met 
daarop in spiegelbeeld 'Kijk haar 
nou', beneden bij de wasbakken 
'Kijk mij nou'. We proberen bij 
bedrijven altijd één element eruit 
te halen waar het bedrijf zich mee 
kan identificeren."
Bij particulieren maken Kieft en 
Van Weel de Visual zo persoonlijk 
mogelijk. Van Weel: "Sylvia maakt 
het beeldmateriaal en de opmaak, 
en dan is het zoeken naar de per-
fecte tekst. Soms zijn het een paar 
regels uit een lied of een film, maar 
ik maak ook gedichten die afge-
stemd zijn op de afbeelding. Door 
de tekst ga je anders kijken en door 
het beeld anders lezen. De combi-
natie van de tekst/beeld maakt het 
geheel sterker." 
De dames werken van uit huis en 
komen regelmatig bij elkaar om te 
brainstormen. Al pratend ontstaan 

dan de mooiste ontwerpen. De 
mogelijkheden blijken eindeloos te 
zijn en de creatieve onderneemsters 
stromen over van ideeën. Kieft: "Het 
leuke van dit vak is dat je 'out of 
the box' kunt denken. Soms staan 
we voor een wand en dan zeggen 
we meteen: 'hier zou echt dit of dat 
moeten komen'. We zijn dan allebei 
meteen enthousiast. Dat enthousi-
asme is samen met onze creativiteit 
ook onze grote drijfveer."
Een Visual van Het Dichthuis kan 
gebruikt worden in de huis-, slaap- of 
kinderkamer, een winkel, bedrijf of 
restaurant en kan in ieder gewenst 
formaat of materiaal geleverd wor-
den. De afbeelding kan op behang, 
linnen of zeil gemaakt worden. Een 
Visual van één bij twee meter is al 
verkrijgbaar vanaf € 150,-. x

"Door tekst anders kijken,
door beeld anders lezen"

 Visuals voor bedrijven en particulieren

Sylvia Kieft en Erica van Weel. "Door de tekst ga je anders kijken en door het 
beeld anders lezen. De combinatie van de tekst/beeld maakt het geheel sterker" 
(Foto: Christa Warmerdam).

(Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Zondag 2 december 
verzorgt Carmen de Haan een ver-
haallezing over 21 december: het 
einde van een lange astrologische 
periode in de oude Maya kalen-
ders. Het begin van een nieuwe tijd 
die een revolutie in bewustwor-
ding teweeg zal brengen en een 
versnelde affbrokkeling van oude 
maatschappelijke structuren. 
Voorspellingen rollen over elkaar 
heen. Wat is waar en wat niet. 
Dit vraagt bereidheid om voorbij 
persoonlijke grenzen te denken. 
Deze interactieve middag in de 
St. Raphaëlkerk aan Popellaan 1 
in Bloemendaal begint met het 
vertellen van een verhaal waarna 
de beschikbare gegevens op een 
rijtje worden gezet. Aanvang is 
14.00 uur, de toegang bedraagt € 
8,-. Kijk voor meer informatie op 
www.carmendehaan of bel 023-
5261144. x

Verhaallezing

bennebroek - Jong Nederland Ben-
nebroek is een jeugdvereniging 
die vele activiteiten organiseert 
voor de jeugd van Bennebroek en 
omgeving. De groepbijeenkom-
sten vinden plaats in de Spelonk 
aan de Schoollaan 98a in Benne-
broek. Vrijdagavond 7 december 
wordt de jaarlijkse huis-aan-huis 
hyacinten verkoopactie in Ben-
nebroek gehouden. De opbrengst 
van verkoopactie wordt gebruikt 
voor de inrichting van het club-
gebouw en de aanschaf van spel-
materiaal. Vanaf 18.15 uur komen 
vrijwilligers aan de deur met ver-
schillende kleuren hyacintenbol-
len. Elke pot bevat drie hyacinten, 
de verkoopprijs betreft € 2,50. De 
vrijwilligers kunnen zich legitime-
ren door middel van een kopie van 
de vergunning die gemeente Bloe-
mendaal voor deze verkoop heeft 
verleend. Zie ook www.jnbb.nl. x

Hyacintenverkoop

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

heemstede - Kunstenaar Han Perier 
heeft een bewogen leven achter de 
rug. Het is het verhaal van een mul-
timiljonair die gedreven door het lot 
zijn rijkdom even snel verwierf als 
verloor. Op zijn dieptepunt kwam de 
man, die geldt als de uitvinder van 
de voorloper van de bierpomp voor 
thuisgebruik, zelfs in de gevangenis 
terecht.

door Michiel Rehwinkel

Tijdens een periode van zes maan-
den in het huis van bewaring De 
Zwaag in Zwaagwesteinde waar hij 
als 'witteboorden crimineel' gedeti-
neerd zat, besloot hij het roer radi-
caal om te gooien. De kunst bood 
Perier uitkomst. Vanaf 1999 schept 
hij doek na doek, zich alleen nog 
richtend op de worsteling met 
kwast en olieverf. Ruim twaalf jaar 
na zijn wedergeboorte als kunste-
naar voelt hij zich het beste thuis bij 
impressionistisch werk, vaak met 
verrassend veel detail, kleur en een 
vleug van realisme.
Kunstliefhebber Bas Mali 'ont-
dekte' Han Perier een aantal jaren 

geleden tijdens een kunstexposi-
tie in Zandvoort. Mali besloot het 
levensverhaal en de ontwikkeling 
van Han Perier tot kunstenaar in 
het onlangs in het Singer te Laren 
gepresenteerde boek 'Los van God' 
vast te leggen. Naast 130 foto's van 
zijn schilderijen zijn in dit unieke 
kunstboek ook recepten van Perier 
- die jarenlang in Parijs verbleef en 
daar de kunst van het koken leerde 
waarderen - opgenomen.
Ter gelegenheid van de verschij-
ning van 'Los van God' schildert 
Han Perier op 1 december vanaf 
12.00 uur 'live' bij traiteur-slagerij 
Chateaubriand aan de Binnenweg 
163 in Heemstede.
Perier zal achter zijn schildersezel 
in de winkel de presentatie van 
het uitgestalde dry-aged vlees in de 
droogkast op doek vastleggen. Cha-
teaubriand bereidt ter plekke een 
selectie van de gerechtjes die in het 
boek zijn opgenomen. Ter plaatste 
aangeschafte boeken worden gesig-
neerd door de kunstenaar. Zie ook: 
www.hanperier.com. x

Kunstenaar Perier schildert 'live'
bij Chateaubriand in Heemstede

'Los van God': een bewogen verhaal

Han Perier in zijn atelier in Laren (Foto: Roelant van Santbrink).

Han Perier - Zelfportret (Publiciteits-
foto).

(Publicicteitsfoto).

bloemendaal - Surveillerende agen-
ten hebben vorige week in de 
nacht van dinsdag op woensdag op 
de Bloemendaalseweg drie man-
nen uit Litouwen aangehouden. 
Het drietal had een vaag verhaal 

over hun aanwezigheid en bleek 
inbrekerswerktuigen bij zich te 
hebben. De drie verdachten, 20, 
21 en 22 jaar, zijn verhoord. Eén 
van hen, de 20-jarige verdachte, 
is weer in vrijheid gesteld. De 
andere twee zitten nog vast voor 
onderzoek. x

Inbrekers
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PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Alfa 146 twinspark stuurbekr. lpg G3 1998 1450
BMW 316i compact stuurbekr. enz. 1994 950
Chrysler Voyager 2.5 stuurbekr. 8 persoons 1999 1950
Citroén Berlingo 1.9 diesel bestel stuurbekr. 1997 1250
Citroén Berlingo 1.9 diesel bestel met zijdeur 2001 1950
Citroen Xsara 1.6i coupé 69000km stuurbekr. 1998 1450
Citroén ZX reflex stuurbekr. 1997 750
Deawoo Lanos 4deurs stuurbekr. enz. 2000 1950
Fiat Bravo 1.4 – 12V stuurbekr. enz. 1998 850
Fiat Marea 1.6i weekend stuurbekr. enz. 1998 1450
Fiat Punto 55 electr. ramen 1998 1450
Fiat Seicento sporting electr. ramen l.m. velgen 1999 1650
Ford Escort 1.6 station LPG 1992 650
Ford Escort 1.8 t.d. diesel stuurbekr. enz. 1997 1450
Ford Escort 1.8 diesel bestel stuurbekr. 1999 1650
Ford Mondeo 2,0i station airco electr. ramen enz. 1999 1250
Kia Carnival 1,3 - 2,9 diesel personenbus 2005 1950
Mazda 323F sport stuurbekr. 1994 650
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchback stuurbekr. 1998 950
Mitsubishi Carisma 1,6 drive hb stuurbekr. enz. 2002 1650
Opel Astra 1.8i cd uitv.stuurbekr. electr. ramen enz. 1993 850
Opel Astra 1.7 diesel caravan stuurbekr. enz. 1998 450
Opel Astra x1,6 szr combi stuurbekr. LPG enz. 1996 1450
Opel Corsa 1.4 swing l.m. velgen 1999 950
Opel Corsa 1,7 diesel stuurbekr. electr. ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr. enz. 1997 950
Opel Vectra 2.0 stuurbekr. enz. 1997 1250
Renault Espace 2,0-mpv 8 pers stuurbekr. enz. 2000 1450
Renault Megane 2,0i coupé l.m. velgen stuurbekr. 1996 950
Renault Megane 1,9 diesel mpv stuurbekr. 1998 1450
Seat Arosa 1.4 stuurbekr. 2000 1650
Volkswagen Golf cl 66kw benzine stuurbekr. enz. 1996 950
Volkswagen Golf TDI stuurbekr. enz. november 1995 1450
Volkswagen Golf variant diesel stuurbekr. enz. 1995 950
Volkswagen Golf variant tdi diesel bestel stuurbekr. 1996 950
Volvo V40 station stuurbekr. enz. 1999 1950
Volvo 460 stuurbekr. enz. 1996 950
Volvo 850 station airco stuurbekr. enz. 1995 1250 

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN WIJ NIET AAN 
ook kunt u uw oude auto-motor-boot-fiets of bromfiets inruilen

------------------------------------------------------------------------------
v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990
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santpoort-noord - Op vrijdag 30 
november om 20.00 uur houden chan-
sonnière José van Waveren en pianist 
Pieter Grimbergen hun programma 
'Douce France!' ten doop in 't Mos-
terdzaadje. 'Douce France' is de titel 
van een chanson van Charles Trenet.

door Paula Blom

José van Waveren en Pieter Grim-
bergen vonden elkaar in hun geza-
menlijke liefde voor het Franse 

chanson, en voor Barbara  in het bij-
zonder. Na een beetje heen en weer 
spelen en zingen hadden ze in min-
der dan geen tijd een programma 
samengesteld. Hun samenwerking 
kwam op een bijzondere manier tot 
stand, namelijk via Facebook. Een 
nieuw duo was geboren.
José blijft trouw aan haar eigen stijl 
en zingt de melancholieke chansons 
van Barbara, en van haarzelf, maar 
ze bewandelt in dit programma 
ook nieuwe paden. Pieter heeft het 

laatromantische Franse klassieke 
lied in verbinding gesteld met het 
Franse chanson en zo krijgt Fauré 
naast Prévert en Trenet een plekje 
op het programma.
Zij verluchtigen het programma 
met - al dan niet zelfgemaakte 
- foto's die aansluiten bij de liede-
ren. Kortom, een smaakvol en ver-
rassend programma dat bij de try-
out veel lovende reacties kreeg. Het 
publiek zal verrast zijn door dit duo 
met een eigen visie op het Franse 
chanson.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Bijzondere ontmoeting
José van Waveren en Pieter Grimbergen

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op dinsdag 4 decem-
ber is er al een kerstconcert in Haar-
lem. De Evangelische Omroep neemt 
dan het televisieprogramma Neder-
land Zingt op in de Kathedrale Basi-
liek St. Bavo. Aan deze sfeervolle 
kerstopnamen werken meerdere 
koren mee zoals de Bavocantorij 
onder leiding van Fons Ziekman, het 
Nederland Zingt Scratchkoor onder 
leiding van Harold Schonewille en 
SELA. Meewerkende musici zijn 
onder andere organist Martin Zon-
nenberg.

De EO nodigt iedereen uit om mee 
te komen zingen. Vele bekende 
en minder bekende kerstliederen 
staan op het programma. Gra-
tis kaarten zijn te reserveren via 
www.eo.nl/nederlandzingt.
Het programma Nederland Zingt 
wordt door honderdduizenden 
Nederlanders bekeken en beluis-
terd. In het programma staat het 
geestelijke lied centraal. De lie-

deren gaan over wat God heeft 
gedaan en zal gaan doen. Liederen 
van gelovige mensen in bijna alle 
omstandigheden van het leven. 
De opnamen zullen op Eerste en 
Tweede Kerstdag te zien zijn om 
09.00 uur op Nederland 2.
Op www.eo.nl/nederlandzingt 
of tijdens kantooruren via de EO 
Reserveerlijn 0900-3002130 (0,25 
cpm) kunnen de gratis toegangs-
kaarten worden gereserveerd. 
Bezoekers ontvangen bij de ingang 
een programmaboekje.
De EO hoopt op veel enthousi-
aste mensen die mee willen zin-
gen in de samenzang op dinsdag 
4 december. De aanvang is 19.45 
uur en vanaf 18.45 uur staan de 
deuren open. In verband met de 
tv-opnamen dient men voor 19.30 
uur aanwezig te zijn. Meer infor-
matie is te vinden op www.neder-
landzingt.nl. x

'Nederland Zingt Kerst'
Kathedrale Basiliek St. Bavo

(Foto: R.S.P. Fotografie © 2012).

santpoort-noord - Op zondag 2 
december om 15.00 uur treedt de uit 
Schotland afkomstige celliste Angela 
Stevenson op in 't Mosterdzaadje. Op 
haar programma staan Sigtenhorst 
Meyer, Bus, Kirchner, Escher en Hin-
demith.

door Paula Blom

"Mijn Programma 'Solo Werken 
voor Cello' is een uitdaging", licht 
Angela zelf toe "Niet alleen voor 
mij persoonlijk, maar ook voor het 
publiek dat ik wil laten horen wat 
een mooi, interessant en boeiend 
repertoire is ontstaan voor solo cello 
in de loop der eeuwen nadat Bach 
zijn solo suites componeerde."
De composities deze middag zijn 
allemaal uit de twintigste  eeuw, 
tonaal en toegankelijk.
Het  eerste werk van Bernhard van 
den Sigtenhorst Meyer is een schat 
uit de Bibliotheek van de Omroep 
(een instelling die binnenkort 
gaat verdwijnen uit de wereld van 
Nederlandse muziekcultuur, -red.). 
De componist kwam uit Den Haag, 
reisde als pianist naar Indonesië 
en zijn verblijf daar liet muzikale 
sporen achter in zijn oren. Het is 
een suite met karakter, gecompo-
neerd in de jaren '20. Het concert 
eindigt ook met een compositie 
uit die jaren van Paul Hindemith. 
Zijn stijl is meer betrokken bij de 
expressionistische ontwikkelingen 
in die dagen in Berlijn. Ze vormen 
een leuk contrast.
Daartussen zitten twee geweldige 
Nederlands werken. De jonge Jan 
Bus laat de cello op alle mogelijke 

manieren gebruiken.  En dan de niet 
te evenaren solo sonate die Rudolf 
Escher pal na de oorlog schreef. De 
Rotterdammer verloor alles tijdens 
het bombardement op de stad, 
maar met deze muziek verrijst hij 
als een Phoenix uit de as.
De celliste Angela Stevenson is al 
vanaf het begin van 't Mosterdzaad-
je een vaste gast op het podium. 
Dit jaar zonder haar pianist Bernd 
Brackman die verhinderd was. Met 
haar spel en interessante program-
ma zal het publiek een bijzonder 
celloconcert beleven.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Uitdaging op de cello
Soloprogramma met Angela Stevenson

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 2 decem-
ber geeft dr. Sabine Lichtenstein een 
lezing in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemndaal, met als thema 
Hergebruik van muziek.

Tot 1800 is een kunstwerk nog geen 
onvervreemdbaar bezit van zijn 
maker. Hoe drukker een componist 
het had, des te vaker hergebruikte 
hij zijn, of andermans, muziek. 
Johann Sebastian Bach had het in 
Leipzig enorm druk, vooral in de 
kersttijd. Gelukkig (in ieder geval 
voor hem) hoefde hij soms maar 
weinig te wijzigen om bijvoorbeeld 
zijn bruiloftsmuziek te veranderen 

in kerstmuziek.
Dr. Sabine Lichtenstein laat de aan-
wezigen, geholpen door veel inte-
ressante of grappige power point-
illustraties en mooie klinkende 
muziekfragmenten, kennismaken 
met het Leipzig van Bach, de toen-
malige lokale kerstviering, de prak-
tijk van het muzikale hergebruik, 
twee van Bachs kerstwerken en met 
een oud kerstkoraal dat eindeloos is 
hergebruikt, ook door mensen die 
er beter van hadden kunnen afblij-
ven. Zoals gebruikelijk, kan men 
na afloop vragen stellen. De lezing 
begint om 10.30 uur. Zie ook www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Het muzikale hergebruik
Themalezing in de Kapel

bloemendaal - Op vrijdag 7 decem-
ber is er van 10.30 tot 15.30 uur 
weer een kerstbraderie in woon-
zorgcentrum De Rijp. Op deze 
braderie kunnen bezoekers onder 
anderen terecht voor een rom-
melmarkt. Om 14.00 uur treed er 
een kerstkoortje op. Ook het Rad 
van Avontuur ontbreekt niet en 
er zijn verschillende kramen met 
cadeautjes, snuisterijen en eetkra-
men waaronder een taartenbuffet 
en heerlijke soep. Woonzorgcen-
trum De Rijp ligt aan de Bloemen-
daalseweg 134 in Bloemendaal. x

Kerstbraderie
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